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9 czerwca w Centrum Jana Pawła II odbył się wernisaż wystawy ?Bierzmowanie Polski 1979.
Pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny?. Otwarcia wystawy dokonał ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Na początku prowadzący spotkanie ks. Andrzej Baczyński zaprosił uczestników do obejrzenia
20-minutowego filmu dokumentalnego z pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do
Polski. Był to jeden z 7 filmów przygotowanych przez Redakcję Programów Katolickich Telewizji
Kraków, opartych na materiałach archiwalnych TVP.

Następnie Metropolita Krakowski przypomniał okoliczności przyjazdu Ojca Świętego. ?Wiedział,
że będą kłopoty z pozwoleniem, ale mówił do siebie i do nas: przecież nie mogą mi zabronić,
żebym odwiedził mój naród? - wspominał. Opowiadając o problemach z zezwoleniem, Ksiądz
kardynał tłumaczył: ?Władze się bały tej wizyty. Myślę, że się bały ze względu na Moskwę. Bały
się, jak będzie reagować na przemówienia, na cały przebieg wizyty. I mieli rację, bo jednak ta
wizyta dokonała wielkich zmian, zapoczątkowała ferment, ruch wolnościowy - mówił. - Myślę, że
ta wizyta spowodowała, że ludzie poczuli się wolni. To była wielka realizacja zawołania z placu
św. Piotra: ?Nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi?. A człowiek wolny w duchu jest
także człowiekiem dla dyktatorów niebezpiecznym.

Ksiądz Kardynał podkreślił wpływ pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Polski na późniejsze
wydarzenia: ?Tak trzeba to tłumaczyć, trzeba odczytywać znaki czasu. Słyszymy teraz, by
negować rolę papieża. Że papież nic nie zrobił - słyszeliśmy nawet ostatnio w telewizji, że nie
odegrał żadnej roli. Myślę, że historia będzie powracać do tego pontyfikatu, bo to nie jest tylko
sprawa Polski. Inny był świat na początku tego pontyfikatu i inny jest obecnie świat po tym
pontyfikacie. W Europie były wielkie podziały, żelazna kurtyna, mur berliński, siła ogromna Armii
Czerwonej, nuklearna. To wszystko upadło?.

Wystawę ?Bierzmowanie Polski 1979. Pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny? pod honorowym
patronatem ks. kard. Stanisława Dziwisza zorganizował Instytut Dialogu Międzykulturowego im.
Jana Pawła II oraz Centrum Jana Pawła II ?Nie lękajcie się!?. Wystawa, autorstwa ks.
Czesława Bogdała i Wojciecha Balińskiego zawiera fotografie i fragmenty wystąpień z pierwszej
pielgrzymki Ojca Świętego, z archiwum Kurii Metropolitalnej. Ciekawą jej częścią są także
fotografie operacyjne służb bezpieczeństwa i dokumenty tych służb związane z pielgrzymką,
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pochodzące z archiwum IPN w Krakowie.

Wystawa ?oddaje w sposób najistotniejszy to, czego dokonał nasz Papież podczas
historycznych dni pielgrzymki do Ojczyzny od 2 do 10 czerwca 1979 r. Doświadczyliśmy
wówczas umocnienia w wierze całego naszego narodu praz potwierdzenia jego chrześcijańskiej
tożsamości? - napisał w katalogu wystawy ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Na otwarciu wystawy obecni byli przedstawiciele władz Miasta i Województwa oraz Instytutu
Pamięci Narodowej.

Jak podkreślił prezes Centrum Jana Pawła II ks. Jan Kabziński, otwarta 9 czerwca wystawa jest
pierwszą wspólną inicjatywą Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II. Celem
powstałego w marcu tego roku Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II jest
zachowanie i promowanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Jan Paweł II oraz promowanie
dialogu między religiami i kulturami. Instytut powstał dzięki współpracy Gminy Kraków,
Województwa Małopolskiego oraz Centrum Jana Pawła II ?Nie lękajcie się!?. ?Cieszę się, że tą
wystawą nasz Instytut rozpoczyna swoją działalność? - mówił Stanisław Dziedzic, dyrektor
Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Wystawę można oglądać do 31 lipca 2009 r. w piwnicach Centrum Jana Pawła II przy ul.
Kanoniczej 18 codziennie od 10.00 - 16.00.
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